
Drodzy wychowankowie! 

 

Jak radzicie sobie w tym trudnym czasie? Jeśli czujecie, że trudno jest Wam zmobilizować się do samodzielnej 

nauki, poniżej kilka zasad, które powinny pomóc. 

 

JAK ZMOBILIZOWAĆ SIĘ DO DZIAŁANIA? 

 

ZASADA NR 1 – STWÓRZ PPRZEMYŚLANY PLAN DNIA  

Co powinno znaleźć się w planie dnia?  

• Codzienne czynności – pobudka, prysznic, śniadanie, obiad, kolacja 

• Obowiązki – nauka, obowiązki domowe (np.: odkurzanie, zmywanie, przygotowanie obiadu) 

• Relaks – np.: drzemka, czytanie książki, oglądanie telewizji, rozmowy ze znajomymi; 

• Inne czynności, które są stałym elementem Waszego dnia 

ZASADA NR 2 – OKREŚL CZAS 

• Określ czas, jaki jest Ci potrzebny na wykonanie określonych czynności. Jeśli coś jest czasochłonne (jak 

np. nauka) pamiętaj, by dzielić ją na kilka krótszych etapów i robić przerwy, w przeciwnym razie Twoja 

wydajność umysłowa będzie słabsza, mniej zapamiętasz oraz trudniej będzie Ci się skoncentrować. 

• Minimalizuj czas czynności zbędnych, jeśli czujesz, że marnujesz na coś swój czas, zaplanuj tę czynność 

w swoim kalendarzu łącznie ze skróconym czasem jej trwania (jeśli robisz sobie zbyt długą drzemkę w 

ciągu dnia, rozplanuj jej skrócony czas i nastaw budzik).  

• Korzystaj z zegarka, stopera, przypomnień , budzików – nastawiaj budzik na początek i zakończenie 

realizacji zadania – ułatwi Ci to „zabranie się” za obowiązki i unikniesz dzięki temu odkładania rzeczy na 

później.  

ZASADA NR 3 – OKREŚL PRIORYTETY  

• Stwórz listę priorytetowych zadań do zrealizowania z określonym deadlinem (terminem zakończenia, 

jeżeli taki jest), np. jeśli musisz oddać pracę do 20.04 – zapisz ją na liście priorytetów wraz z 

ostatecznym terminem. Dzięki temu będziesz wiedzieć od czego zacząć, a co może poczekać.   

• Priorytetami powinny być działania, których brak realizacji w określonym terminie może spowodować 

jakieś negatywne konsekwencje 

• Priorytetem może być również np. „porozmawiać z mamą/tatą”, „przeprosić siostrę/brata”, „wyjaśnić 

konflikt” itd., jeśli taki czas może pozytywnie wpłynąć na atmosferę w domu i Twoje relacje z bliskimi – 

warto zapisać go na liście priorytetów – szybkie wyjaśnianie konfliktów zmniejsza poziom stresu i 

złości, co znacznie wpływa na jakość naszego funkcjonowania (im więcej emocji, tym trudniej się 

koncentrować). 

ZASADA NR 4 – ZAPLANUJ WYDAJNY SCHEMAT UCZENIA SIĘ  

• Skorzystaj z etapów pracy z metodą „pomodoro” (zał. 1) 



ZASADA NR 5 – PRZETESTUJ PLAN DNIA I WPROWADZAJ POPRAWKI 

• Kiedy zaobserwujesz, że określona przez ciebie wcześniej godzina lub kolejność działań się nie 

sprawdza, np. trudno jest ci z czymś zdążyć lub potrzebujesz na coś mniej czasu niż planowałeś, 

wprowadzaj poprawki i dostosowuj plan do swoich potrzeb i możliwości. (np. kiedy zauważasz, że 

potrzebujesz odpoczynku o 12, a nie jak planowałeś – o 13, nanieś tę zmianę w planie dnia). 

• Nie obciążaj się nadmiarem obowiązków, może to spowodować przemęczenie i wzmagać frustrację. 

• Inwestuj w samorealizację i własny rozwój – stawiaj przed sobą wyzwania, plan dnia nie powinien być 

obciążający, ale wymagający – minimalizuj „marnowanie czasu”, maksymalizuj czas poświęcany 

rzeczom istotnym.  

• Sprawdzaj co Ci pomaga, a co przeszkadza – np. czy drzemka w ciągu dnia całkowicie go dezorganizuje, 

czy może masz dzięki niej więcej energii i czujesz się lepiej. W zależności od tego czy pozytywnie czy 

negatywnie określona czynność wpływa na przebieg dnia, umieszczaj ją w planie dnia lub ją z niego 

wykreślaj.  

 

Możesz dodatkowo skorzystać z „habit tracker-a” (zał.5) – na czym to polega i jaką ma funkcję?  

W wierszach wpisuje się czynności, których częstotliwość chce się zaobserwować oraz wyzwania, z którymi 

chce się zmierzyć. Np. jeśli planujecie codziennie wykonać 10 min treningu, wpisujecie w wierszu „10-cio 

minutowy trening” i w określonym miejscu zamalowujecie okienko, jeżeli zrealizowaliście ten cel danego dnia. 

Możecie również zaznaczać czynności, które chcecie minimalizować, np. „granie na komputerze”. Zamalowując 

okienka, uzyskacie obraz częstotliwości podejmowanych przez siebie aktywności.  

Po co to robić? Jeżeli zanotujecie u siebie taki obraz: 

 Możecie wywnioskować, że dużo 

czasu poświęcacie na granie i 

facebooka, mało czasu na inne 

aktywności. Na podstawie takiej 

analizy możecie dokonywać zmian 

– zmniejszać ilość czasu 

poświęcanego graniu i portalom 

społecznościowym, a zwiększać 

czas poświęcany rodzinie i nauce 

wykorzystując do tego 

harmonogram dnia.  

 

 

 

 

POWODZENIA! 
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